
• Název trasy: 

 
Trasa č. 1 - Na Borkovická blata za lidovou architekturou 
 

 
 

• Délka trasy: 

 

Délka trasy :  69 km (alternativní trasa 59 km) 
 

• Náročnost/obtížnost:  

hodnocení 1-5 (1 je nejlehčí, 5 nejtěžší). Případně doplnit popisem pro koho je trasa 

vhodná. 

Náročnost trasy : 2-3 
Obtížnost trasy : Z Tábora do Želče středně obtížná, jinak lehká. 
 

• Povrch trasy: 

 

Povrch trasy : Málo frekventované asfaltové silnice. 
 

• Typ kola:  

 
Typ kola : trekking 
 



 
• Trasa:  

 

Vedení trasy : 
Tábor – Větrovy – Lom – Želeč – Hlavatce – Svinky – Komárov – Klečaty – Zálší – 
Mažice – Vesce – Soběslav – Sedlečko – Myslkovice – Košice – Planá nad Lužnicí – 
Zhoř – Lom – Větrovy – Tábor 
 

• Body zájmu:  
 
Body zájmu: 

• hrad Kotnov a Bechy ňská brána  
o 49°24'40.579"N, 14°39'19.069"E 
o www.husitskemuzeum.cz 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

Dominantu nejstarší dochované architektonické památky v Táboře představuje z 
daleka viditelná věž Kotnov, nazývaná podle bájného zakladatele hradu. O 
původu a stáří hradu se vědci dodnes přou. Nejstarší písemná zmínka spadá do 
roku 1370, ale je skoro jisté, že k založení hradu došlo již někdy ve druhé 
polovině 13. století, za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Podle 
dosavadních znalostí, které však stále ještě probíhající výzkum může výrazně 
pozměnit, se hrad pyšnil čtyřmi okrouhlými a jednou čtverhrannou věží. Jeho 
opevnění bylo navíc zesíleno příkopy a parkánovou hradbou. Postupem času 
klesal obranný význam citadely a těžkou ránu jí zasadil i požár z roku 1532. Od té 
doby hrad sloužil především k hospodářským účelům, ale nacházela se zde i 
městská šatlava. V letech 1612-1613 byl areál hradu přestavěn na pivovar. V 
souvislosti s výraznou modernizací jeho provozu se ve druhé polovině 19. století 
pokračovalo se stavebními úpravami hradních objektů. Ještě v roce 1908 muselo 
celé východní křídlo hradu ustoupit průmyslovým budovám rozšiřujícího se 
pivovaru. Vzhledem k tomu představuje kotnovská věž nejvýznamnější 
dochovanou část hradu. Z jejího ochozu může návštěvník obdivovat krásu města i 
okolí. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. 
Na rozdíl od věže se brána dočkala lepšího zacházení. Dochovala se v téměř 
původním stavu z doby po roce 1420, kdy se začalo s její výstavbou. Na konci 19. 
století byla pod vedením architekta Josefa Mockera upravena ve stylu 
odpovídajícímu architektuře vrcholné gotiky. V působivém prostředí jejích 
gotických interiérů je umístěna stálá expozice s názvem Život a práce středověké 
společnosti. 
 
• obec V ětrovy se ZOO  

o http://vetrovy.taborsko.eu/ 
o http://www.zootabor-vetrovy.cz/ 
o 49°23'22.473"N, 14°38'38.525"E 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 
 

• obec Svinky  - náves je zastavěna zděnými statky blatského typu. Nachází se 
zde též barokní zvonice, bývalá kovárna a hasičská zbrojnice 



o 49°16'15.596"N, 14°37'1.870"E 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 
 
 

• Soběslavsko-veselská blata  - všechny obce patří mezi vesnické památkové 
rezervace a naučná stezka Borkovická blata   

o okres Tábor 
o 49°14'0.391"N, 14°37'56.308"E 
o kraj Jihočeský 

Soběslavsko-veselská blata - stavby lidové architektury, Naučná stezka Borkovická 
blata. Blata proslula nejen přírodními krásami, ale také lidovou architekturou 
označovanou jako jihočeské selské baroko. Stavby lidové architektury se zachovaly v 
obcích Borkovice, Mažice, Zálší, Záluží, Klečaty, Komárov a dalších. Lidoví zedničtí 
mistři (k nejznámějším stavitelům patřili Martin Paták, Jan Šoch a František Šoch) 
vytvářeli od 1. poloviny 19. století nový typ venkovského stavení s bohatým členěním 
průčelí. Inspirovali se stavebními prvky, jaké vídali na panských sídlech, nebo 
renesančních, barokních, či empírových městských domech. V Záluží u Vlastiboře 
najdete dům vykazující typickou charakteristiku selského baroka. Zajímavý je 
především tím, co skrývá uvnitř. Najdete zde typickou selskou světničku, černou 
kuchyni a kovárnu. Dále je možno navštívit - Skanzen - kovárna, černá kuchyně, 
expozice loutek, Záluží 1, 392 01 Záluží u Vlastiboře (p. Soběslav)  
Telefon: +420 736 157 722, +420 274 817 834 (p. Vaněk) . Oblast Soběslavsko-
veselských blat je proslulá i svými rašeliništi. V blízkosti obce Záluží je výchozí místo 
Naučné stezky Borkovická blata (5,5 km), která seznamuje návštěvníky s těžbou 
rašeliny a zvláštnostmi blatské přírody. 

 
• Soběslav  - historické jádro města je památkovou rezervací. Za zmínku stojí 

kostely sv. Petra a Pavla, sv. Víta a barokní mariánský sloup. K návštěvě 
vybízí též Blatské muzeum 

o http://www.musobeslav.cz/ 
o 49°15'32.192"N, 14°43'5.544"E 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

Město Soběslav se rozkládá na soutoku Lužnice a Černovického potoka 18 km jižně 
od Tábora. Již od 2. pol. 13. století bylo významným opěrným bodem Rožmberků a s 
historií jejich rodu je úzce spjato. Dominantou soběslavského náměstí je hodnotný 
dvoulodní kostel sv. Petra a Pavla, renesančně přestavěná radnice a několik domů 
renesančního charakteru. Jsou to např. Smrčkův a Rožmberský dům, ve kterých je 
dnes umístěno Národopisné muzeum soběslavských blat a Příroda Táborska. V 
blízkosti náměstí se nachází gotický kostel sv. Víta dochovaný téměř v nezměněné 
podobě. K dalším církevním stavbám Soběslavi patří např. raně barokní kostel sv. 
Marka z pol. 17.století. Z původního hradu založeného již ve 13. století se dochovala 
válcová věž Hláska. Město Soběslav leží na hlavním železničním a silničním tahu 
spojujícím Tábor a České Budějovice. 

 
• Obec Myslkovice  s raně barokním zámkem 

o 49°17'55.438"N, 14°44'51.286"E 
o http://cs.wikipedia.org/wiki/Myslkovice 
o okres Tábor 



o kraj Jihočeský 
 

• Planá nad Lužnicí  - v části Strkov najdeme letní sídlo Harrachů v podobě 
malého zámku 

o 49°21'18.143"N, 14°42'4.479"E 
o http://www.plananl.cz 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

Na nejjižnějším cípu táborského trojměstí leží na řece Lužnici městečko Planá nad 
Lužnicí, jehož nejstarší památkou je původně gotický kostel sv. Václava z roku 1357, 
později několikrát upravovaný. Na jihovýchodním okraji obce je zámeček Strkov, 
obklopený anglickým parkem. Byl postaven v roce 1903 jako letní sídlo rodiny 
Harrachů. Přes průmyslový rozvoj v této lokalitě je stále Planá nad Lužnicí 
vyhledávanou rekreační oblastí. 

 
• Informa ční centra:  

 
Infocentrum M ěsto Tábor 
S cílem napomoci rozvoji cestovního ruchu nedlouho po otevření hranic, kdy se 
mnohonásobně zvýšila návštěvnost města, bylo r. 1993 v budově Divadla Oskara 
Nedbala otevřeno sezónní informační centrum. Stálé informační středisko s 
celoročním provozem bylo zřízeno hned následující rok Městem Tábor jako součást 
odboru školství, kultury a tělovýchovy (nyní odbor kultury a cestovního ruchu – dále 
KaCR). Od svého založení dodnes sídlí v budově pozdně gotické radnice na hlavním 
táborském náměstí. Infocentrum nabízí svým návštěvníkům kvalitní servis 
potřebných informací - o historii města, památkách, zajímavostech v okolí, 
možnostech aktivního odpočinku a kulturního vyžití v regionu. Dále zajišťuje 
zprostředkování ubytovacích a stravovacích služeb, průvodcovské služby v několika 
světových jazycích, vyhledávání v jízdních řádech, předprodej vstupenek, prodej 
map, průvodců a suvenýrů. Nabízí i úschovnu kol, doplňuje na webové stránky města 
důležité informace o památkách a zajímavostech. Průběžně aktualizuje kulturní 
přehledy. Mezi novější služby patří půjčování zvukových průvodců městem 
(audioguide) a pobočka infocentra na vlakovém nádraží v ČD centru, která je 
otevřena vždy od června do září. K dispozici jsou turistům a návštěvníkům infocentra 
i 2 PC s přístupem na internet, atmosféru doplňuje plazmová obrazovka, na které lze 
zhlédnout působivý film o městě či festivalu Táborská setkání. Asociace turistických 
informačních středisek udělila Infocentru Města Tábor po zhodnocení poskytovaných 
služeb Certifikát kategorie B. 
 

• 49°24'50.980"N, 14°39'28.857"E 
• Žižkovo náměstí 2, Tábor 
• www.taborcz.eu 
• e-mail: infocentrum@mutabor.cz 

Informa ční st ředisko Sob ěslav 

Informační středisko je otevřeno v červenci a srpnu, náměstí Republiky 1/I. 
Návštěvníci zde získají přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a 
stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice, které zájemcům 
můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o 



našem městě, mapy, výletní mapy, vandrovní knížky, turistické štítky na hole, letní 
cyklo-čelenky, přívěsky s logem soběslavského kapra Jakuba, odznaky, samolepky a 
tužky se znakem města, turistické známky, turistické vizitky a pohádkové známky s 
překvapením, turistické knoflíky, keramické suvenýry a další upomínkové předměty. 
Návštěvníky Soběslavi upozorňujeme na okruh vhodný zejména pro pěší turistiku 
"Soběslavské smyčky". Jedná se o cca 13 km trasu naším městem, spojující zdejší 
významné památky s přírodními zajímavostmi. Ve spolupráci s Klubem českých 
turistů vznikl záznamník, který si zájemci mohou koupit za jednotnou cenu 10 Kč v 
našem informačním středisku nebo v muzeích Smrčkův a Rožmberský dům a vydat 
se s ním poznávat krásy Soběslavi. 
Provoz informačního střediska je zajištěn denně kromě neděle, otevírací doba 
pondělí až pátek od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin, telefon: 381 508 105. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 
 

• 49°15'32.601"N, 14°43'7.323"E 
• náměstí Republiky 1/I, Soběslav 
• http://www.musobeslav.cz/informacni-stredisko/2008-02-28.html 
• e-mail: kocourkova@musobeslav.cz 

 
• Popis trasy: 

 
Popis trasy:  
Výchozí místo této trasy se nachází před vlakovým nádražím v Táboře. Vyjedeme po 
trase č. 11 (Greenways Praha – Vídeň) směrem na Lom. Z kopce sjedeme k řece 
Lužnici a po proudu pokračujeme k mostu v části Čelkovice. Cestou podle Lužnice je 
vpravo nahoře vidět hrad Kotnov. Přejedeme most a pokračujeme vpravo. Cesta 
začíná nepříjemně stoupat a do kopce pokračujeme až do obce Větrovy. Ve 
Větrovech si můžeme udělat krátkou odbočku na rozhlednu Hýlačka. Mírně zvlněnou 
krajinou pokračujeme do obce Lom. Zde odbočíme na cyklotrasu č. 12. Přes vesnice 
Maršov a Obora přijedeme do obce Želeč. Na konci obce nás čeká poslední větší 
stoupání, na jehož vrcholu je hezký rozhled severovýchodním směrem na Chotoviny 
a Chýnov. Nyní mírně z kopce pokračujeme přes Hlavatce až na hráz mezi rybníky 
Nový a Rytíř. U rybníku Rytíř je tábořiště s občerstvením a možností koupání (po 
dohodě se správcem kempu). Po trase č. 12 pokračujeme do obce Svinky. Náves je 
zastavěna zděnými statky blatského typu. Nachází se zde též barokní 
zvonice, bývalá kovárna a hasičská zbrojnice. Dále budeme již projíždět vesnicemi 
na Soběslavsko-veselských blatech. Všechny patří mezi vesnické památkové 
rezervace. Po trase č.12 přijedeme do obce Komárov, což je snad nejkrásnější ves 
těchto blat. Kolem návsi s rybníkem a kaplí se rozkládá řada honosných selských 
statků s bohatě zdobenými štíty, vesměs dílo Martina Patáka. Pokračujeme do 
vesnice Klečaty. Náves obklopuje soubor blatských statků ve stylu selského baroka, 
z části dílo Františka Šocha. Naše trasa pokračuje dále po blatech do obce Zálší, 
opět jedné z krásných blatských vsí. Desítky statků ve stylu selského baroka, dílo 
zdejších rodáků Jana Šocha a jeho syna Františka Šocha, doplňuje též barokní 
zámeček a kostel. V Zálší opustíme trasu č. 12 a pokračujeme po trase č. 1133 do 
dalšího skvostu - obce Mažice. Zde opět leží velké statky, jejichž bohatě zdobené 
štíty, z části práce otce a syna Šochů, vytvářejí rytmické řady. Na hrázi návesního 
rybníka si můžeme prohlédnout most a kapličku z poloviny 19. století. Po trase č. 
1133 se přes výchozí místo na naučnou stezku Borkovická blata dostaneme do 



Vesců. Před tím můžeme odbočit do Záluží, kde je muzeum vesnické kovárny. 
Z Vesců po trase č. 1136 dojedeme do Soběslavi na náměstí. Historické jádro města 
je památkovou rezervací. Za zmínku stojí kostely sv. Petra a Pavla, sv. Víta a barokní 
mariánský sloup. K návštěvě vybízí též Blatské muzeum. Alternativní trasa, při které 
se však ošidíme o krásné vesnice na Soběslavsko-veselských blatech, začíná u 
rybníku Rytíř. Zde odbočíme vlevo a budeme sledovat cyklotrasu č. 1136 přes 
Debrník, Nedvědice a Vesce do Soběslavi. Tato trasa nabízí za hezkého počasí 
výhledy do širokého okolí.  
Z náměstí v Soběslavi pokračujeme po trase č. 1180 přes Sedlečko, Myslkovice do 
Košic. V Myslkovicích je raně barokní zámek. Za fotbalovým hřištěm leží u lesa 
zachovaný židovský hřbitov z 18. stol. V Košicích se napojíme na trasu č. 32 
(Greenways Vídeň – Praha) a po této trase přijedeme do Plané nad Lužnicí. V části 
Strkov najdeme letní sídlo Harrachů v podobě malého zámku. Pozor - za železničním 
přejezdem se dostaneme na mezinárodní silnici E55 s velmi silným provozem zvláště 
kamionů. Po této silnici jedeme asi 1 km. Poté naše trasa odbočuje vlevo na most a 
dále pokračujeme přes Zhoř do Lomu. Do Tábora se vrátíme po mám již známé trase 
č. 11 přes Větrovy , Horky a Čelkovice. 
 
 
Prodejna potravin:  Želeč, Hlavatce, Soběslav, Myslkovice, Košice 
Restaurace:   Soběslav, Myslkovice 
Občerstvení a tábořiště: Rybník Rytíř 
 

• Zařazení trasy: 

 
Zařazení trasy:  Rekreační, terénní cyklistika, trasa Greenways 



 
 



Komárov: 

 
Soběslav: 

 



Želeč. 

 
Rytířský rybník: 

 
Komárov:  

 
 


